
 

 

  )فروش(قرارداد سازه هاي فضاکار 
بـا  .......................... بـه شـماره ثبـت    ................شـرکت   بـین ........................ ایـن قـرارداد در تـاریخ   

بعنـوان فروشـنده از   ......................... تلفن...................... به آدرس................... آقاي / نمایندگی خانم
بعنوان خریدار از طـرف دیگـر تحـت شـرایط زیـر منعقـد       ................................... یکطرف وشرکت 

  .میگردد
  موضوع قرارداد -1ماه

با لوله وقطعات .................... عبارتست از طراحی وفروش کلیه قطعات سازه فضایی سقف - 1
به روش الکترواستاتیک طبق .................... .......گالوانیزه شده ورنگ امیزي شده با رنگ 

....... ...........ت که جزء الینفک این قرارداد میباشد بمساحت فنی پیوس مشخصات 
 .)متر................... به ابعاد (مترمربع 

 بادبندها -طراحی وساخت ستونها - 2

مترمربع وسطوح ........... ساخت زیر سازي پوشش سازه فضائی بمساحت  -بابت طراحی - 3
پوشش  - جانبی حد فاصل بین الیه باالئی والیه پائینی سازه فضائی پیرامون سازه

ویچ پانل سقفی، دوطرف ورق آلوزینگ به ضخامت سقف وسطوح جانبی با ورق ساند
) عایق(سانتیمتر ایزوله ....... با ............. میلیمتر ودور رو رنگ کوره اي به رنگ ..............

سانتیمتر براي سطوح جانبی ............... متر مربع براي سقف و................ بمساحت 
 .متر مربع............... بمساحت 

  مدت قرارداد -2ماده
عملیات نصب سازه در . ماه میباشد........... مدت اجراي کار از تاریخ دریافت پیش دریافت بمدت 

  .قرارداد جداگانه منظور خواهد شد
  مبلغ قرارداد -3ماده

مـت شـامل   ایـن قی . ریال میباشـد .................ریال جمعاً به مبلغ .................... از قرار هر متر مربع 
حمل وتخلیه در محـل   -بارگیري -رنگ آمیزي-ساخت -تأمین کلیه مصالح-هزینه هاي طراحی

  .میباشد
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  نحوه پرداخت -4ماده
  .مبلغ قرارداد در هنگام امضاي قرارداد وبقیه پس از تحویل اقالم موضوع قرارداد میباشد% 50
  اسناد ومدارك -5ماده

  .میباشداین قرارداد شامل اسناد ومدارك ذیل 
  قرارداد حاضر -الف
  .نقشه هاي اجرایی که توسط فروشنده تهیه وبه تأیید خریدارخواهد رسید -ب
  مشخصات فنی -ج
صورتجلسه ها وموافقتنامه هایی که در طول مدت قرارداد بـه امضـاي طـرفین     -دستورکارها -د

  .برسد
  شرایط قرارداد -6ماده

باعث کاهش مساحت سازه گردد از مبلـغ قـرارداد   هرگونه تغییر در نقشه هاي اجرایی که  -1-6
ایـن قـرارداد در وجـه    3کسر نخواهد شد وخریدار متعهد است کـل بهـاي سـازه را بشـرح مـاده     

  .فروشنده پرداخت نماید
چنانچه خریدار در مدت قرارداد بخواهدبه هـر دلیـل مسـاحت سـازه را اضـافه نمایـد یـا         -2-6

ند قیمت مقادیر کار اضافی بر اساس قیمـت روز محاسـبه   تغییراتی در شکل وابعاد سازه ایجاد ک
  .وبا توافق طرفین قرارداد دیگري تنظیم وامضاء وطبق آن عمل خواهد گردید

  .به این قرارداد هیچگونه کسوراتی اعم از بیمه ومالیات تعلق نمیگیرد -3-6
نمایـد نسـبت بـه     در صورتیکه فروشنده نتواند در مهلت مقرر کارموضوع قرارداد را تحویل -4-6

در سال خسارت تعلق میگیـرد کـه از صورتحسـابهاي فروشـنده کسـر      % 12مبلغ پرداخت شده 
  .خواهد شد

روز از تاریخ تحویل سازه بقیـه بهـاي سـازه را     7در صورتیکه خریدار نتواند حداکثر پس از -5-6
میگیـرد  جریمـه تـأخیر تعلـق    % 12به فروشنده پرداخت نماید نسبت به مبلـغ پرداخـت نشـده    
  .وخریدار موظف است مبلغ جریمه را به فروشنده بپردازد

  نحوه نظارت  -7ماده
نظارت بر اجراي تعهدات فروشنده طبق مفاد این قرارداد ومدارك پیوست بر عهده خریـدار ویـا   

  .نماینده وي ویا دستگاه نظارت معرفی شده از سوي خریدار میباشد
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  حل اختالف-8ماده
ین خریدار وفروشنده پیش آید اعـم از اینکـه مربـوط بـه اقـالم موضـوع       در صورتیکه اختالفی ب

قرارداد یا مربوط به تعبیر وتفسیر هر یک از مواد قـرارداد حاضـر باشـد نظـر کارشـناس مرضـی       
  .الطرفین بعنوان حکم مورد قبول طرفین قرارداد بوده وراي ایشان قطعی والزم االجرا میباشد
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